
Graver ved Bogø Kirke 
 
Da vores graver gennem mange år har valgt at gå på efterløn, søger vi hendes afløser pr. 1.4.2022. 
Ansættelsen sker ved Bogø Menighedsråd, beliggende Bogø Hovedgade 172, 4793 Bogø. 
 
Stillingen er på 37 timer pr. uge, fordelt på 6 dage. Der må påregnes weekend og helligdagsarbejde. 
Mandag er fast ugentlig fridag. Derudover er der en ”løs” fridag, der kan placeres efter aftale. 

Graveren skal varetage følgende opgaver: 
- Anlæg og gartnerisk vedligeholdelse af kirkegården 
- Renholdelse af kirkegård og bygninger 
- Anlæg, beplantning og vedligeholdelse af gravsteder 
 
Derudover forventer vi at du kan arbejde selvstændigt og har gode kommunikative egenskaber i skrift og tale, 
idet du også forventes at kunne udføre flg. opgaver: 
- Telefonbetjening, udskrivning af regninger 
- Betjening af pc med relevante programmer. 
- Medvirken ved begravelser 
- Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger og kirketjeneste i øvrigt 
- Renholdelse af kirken 
- Publikumsbetjening 
- Ringertjeneste ( kirken har automatisk ringeanlæg ) og forefaldende arbejde 
- Snerydning 
 
Vi kan tilbyde: 
- Et alsidigt arbejde 
- Ordnede arbejdsforhold 
- Høj grad af selvbestemmelse ang. arbejdstidsplanlægning 
 
Bogø Menighedsråd har foruden graveren ansat en gravermedhjælper på 32 timer i 9 af årets måneder. 
Derudover er der ansat 2 sognemedhjælpere i flexjob. 
 
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes 
Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller 
graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat 
for gravere. 
 
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 
 
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med 
direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 
 
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter 
ansættelsens start. 
 
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. 
 
Årslønnen aftales indenfor intervallet 299.784,24 kr. – 357.826,66 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 
299.784,24 kr. 
 
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 12.369,13/21.952,42/27.635,53 kr. 
(nutidskroner). 
 
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. 
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Lotte Marchsteiner på telefonnummer  
24 91 55 89, eller kontaktperson Helle Hansen på telefonnummer 21 82 51 28 
 
Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7521fortrolig@sogn.dk 



 
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. februar 2022. 
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted ugen efter. 
 
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, samt børneattest. 
 


